
 1 

SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  ZZAARRZZĄĄDDUU  PPOOWWIIAATTUU  WWOODDZZIISSŁŁAAWWSSKKIIEEGGOO  NNAA  

TTEEMMAATT    RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  PPOOWWIIAATTUU  

WWOODDZZIISSŁŁAAWWSSKKIIEEGGOO  ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII  OORRAAZZ  

PPOODDMMIIOOTTAAMMII  PPRROOWWAADDZZĄĄCCYYMMII  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  PPOOŻŻYYTTKKUU  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WW    22001122  RR..  

Sprawozdanie sporządzono w związku z zapisem art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(t. j.  Dz. U. z 2010 r., nr 

234, poz. 1536 z późn. zm.) 

 

 

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

1.1 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego 21 grudnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 

Powiatu Wodzisławskiego w zakresie  kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa 

narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony 

środowiska oraz pobudzania rozwoju lokalnego  realizowane w 2012 roku. 

 Na realizację w/w zadań Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę 74423,77 zł. Na 

zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego – 22000 zł,  na 

zadania z zakresu sportu- 22000 zł, na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa- 5000 zł, na 

zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia-12000 zł, na zadania z zakresu ochrony 

środowiska-6423,77 zł, na zadania z zakresu pobudzania rozwoju lokalnego-7000 zł.  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były statutowo działające w obszarze 

konkursowym:  

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych  

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

d) spółdzielnie socjalne,  

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U.  Nr 127, poz.857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
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zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników 

W otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury wpłynęło 10 ofert. Po zapoznaniu się 

z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego postanowił przyznać dotacje 

w łącznej wysokości 22 000,00 zł następującym podmiotom: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 

Caritas Archidiecezji 

Katowickiej Warsztat Terapii 

Zajęciowej św. Hiacynta i 

Franciszek 

 „Zanim zniknie pod wodą – plener 

artystyczny w Bukowie” 
3 446,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Artystyczne 

Uwagi wARTe* 
„Cykl wydarzeń artystycznych pt. 

Uwagi wART e” 
10 000,00 zł 

3. Grupa Artystyczna „Konar” 
„I Konkurs Miniatury Plastycznej w 

krainie Industrii” 
4 954,00 zł 

4. 
Śląski Związek Chórów  

i Orkiestr w Katowicach 
„Festiwal Pieśni z Pogranicza” 3 600,00 zł 

*umowa nie została zawarta 

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu wpłynęło 14 

ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

przyznał dotacje w łącznej wysokości 22 000,00 zł następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 

Młodzieżowy Klub Piłkarski 

ODRA CENTRUM  

w Wodzisławiu Śl. 

„Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego 

Dzieci i Młodzieży” 
1 920,00 zł 

2. 

Młodzieżowy Klub Piłkarski 

ODRA CENTRUM  

w Wodzisławiu Śl. 

„Błękitna Wstęga Balatonu” 5 000,00 zł 

3. 
Młodzieżowy Klub Sportowy 

„Zorza” w Wodzisławiu Śl. 
„Pożegnanie lata z siatkówką” 4 000,00 zł 

4.  
Klub Sportowy „FORMA” 

Wodzisław Śląski* 

„Festiwal Biegowy 2012 o Puchar 

Starosty Powiatu Wodzisławskiego” 
4 000,00 zł 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sparta” Czyżowice 

„Organizacja Otwartych Mistrzostw 

Powiatu Wodzisławskiego w 

Średniodystansowym Biegu na 

Orientację w ramach Klubowego 

Pucharu Śląska” 

3 000,00 zł 

6. 
Uczniowski Międzyszkolny 

Klub Sportowy Marklowice 

„Puchar Śląska i Ogólnopolskie 

Spotkanie Uczniowskich Klubów 
3 000,00 zł 
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Sportowych w Biegach na 

Nartorolkach” 

7. 

Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Integracji 

Europejskiej 

„IV turniej Piłki Halowej HAL CUP 

2012 dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

Powiatu Wodzisławskiego” 
1 080,00 zł 

*umowa nie została zawarta 

 

W otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 8 ofert. Po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu przyznał dotację 2 podmiotom 

w łącznej wysokości 7400 zł. 

Lp. 
Nazwa podmiotu Tytuł zadania 

Przyznana kwota 

dotacji 

1. Młodzieżowy Klub Piłkarski 

„Odra Centrum”- Wodzisław 

Śląski 

„Zdrowo bo sportowo” 1 900,00 zł 

2. Polskie Towarzystwo 

Kulturalne- Katowice,  

Oddział-Flota Młodych-Port 

Wodzisław Śląski 

„Szczęśliwa Kobieta-rodzinie na 

zdrowie. Promocja zdrowego 

stylu życia mieszkanek powiatu 

wodzisławskiego” 

5 500,00 zł 

 

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wpłynęły 2 oferty. ofert. Po zapoznaniu się z 

opinią Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu przyznał dotację 1 podmiotowi w  wysokości 

5 039,99 zł. 

Lp. 
Nazwa podmiotu Tytuł zadania 

Przyznana kwota 

dotacji 

1. Stowarzyszenie „Razem na 

Szybiku” -Wodzisław Śląski 

„Wiedza ekologiczna szansą na 

lepsze jutro” 
5 039,99 zł 

 

 

 

Na realizację zadań z zakresu pobudzania rozwoju lokalnego wpłynęły 2 oferty. Na swoim 

posiedzeniu w dniu 14 lutego Komisja Konkursowa sprawdziła oferty pod względem 

formalnym-obie oferty zawierały błędy, w związku z czym Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

zadecydował o nieprzyznaniu żadnej dotacji na zadania z zakresu pobudzania rozwoju 

lokalnego. 
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1.2 W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- tzw. „małe 

granty” wpłynęło 6 ofert. Dotacje na realizację zadań publicznych przyznano następującym 

podmiotom: 

w zakresie kultury 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Parafia Św. Józefa 

Robotnika w Godowie 

VI Festiwal Kolęd ADESTE 

FIDELES 2012 
3 000,00 zł 

2. 
Towarzystwo Miłośników 

Rydułtów 

Tradycje śląskie w godce, tańcu, 

pieśniczce, strojach i scenkach 

teatralnych 
4 860,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

Artystyczne Uwagi 

wARTe 

Wydarzenie Artystyczne uwagi 

wARTe „Tańce dla króla” 
5 110,00 zł 

 

w zakresie sportu 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie  

„Czyń Dobro” 

„Powiatowy Integracyjny Turniej w 

Kręgle dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie” 
1 830,00 zł 

2. 
Klub Hokeja Stołowego 

„MOBY DICK” 

„Mistrzostwa Świata w Hokeju 

Stołowym w Wodzisławiu Śląskim” 
2 800,00 zł 

 

1.3 11 kwietnia 2012 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs na realizację 

zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

Na realizację w/w zadania Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył kwotę  

100 000,00 zł.  

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym wpłynęło 

5 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na 

posiedzeniu w dniu 06.06.2012. r. przyznał dotacje w łącznej wysokości 48 904,00 zł 

następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 

dotacji 

1 

Fundacja „Wspólnota 

Dobrej Woli”- Wodzisław 

Śląski 

„Koń moim przyjacielem- hipoterapia 

krok do lepszego poznawania świata” 
35 050,00 zł 

2 

Stowarzyszenie Rodzin i 

Osób Niepełnosprawnych w 

Rydułtowach 

„Razem łatwiej” 18 854,00 z; 
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1.4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało również dotacje dla organizacji 

pozarządowych bez trybu konkursowego. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Warsztaty Terapii 

Zajęciowej „CARITAS” 
Dotacja na działalność bieżącą 60 873,33 zł 

2. 

Dom Pomocy Społecznej 

Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej 

Dotacja na działalność bieżącą 1 167 400,00 zł 

3. 

Polski Związek 

Niewidomych- Koło 

Wodzisław Śląski 

„Nasze wspólne pływanie” - reedycja 1 700,00 zł 

4. 

Polski Związek 

Niewidomych- Koło 

Wodzisław Śląski 

„Kula hula… nauka gry w kręgle” 1 000,00 zł 

5. 

Polski Związek 

Niewidomych- Koło 

Wodzisław Śląski 

„Cztery pory roku… barwy kultury”- 

reedycja” 3 660,00 zł 

6. Radlińska Przystań „Wędrówki po ziemi śląskiej” 4 700,00 zł 

7. 

Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych 

w Rydułtowach 

„Nasz Śląsk” 6 025,00 zł 

8. 

Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych 

w Rydułtowach 

„X Jubileuszowy Festiwal Twórczości 

Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych” 
7 600,00 zł 

9. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 
„Rozwijanie świadomości kulturowej” 900,00 zł 

10. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 
„Śladami Naszych Królów” 3 985,00 zł 

11. 
Wodzisławskie 

Stowarzyszenie Amazonek 

„Spotkanie integracyjne – 

Jednodniowy wyjazd do Częstochowy 

i Tarnowskich Gór” 
1 030,00 zł 

12. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa 
„Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych” 
 

1 610,00 zł 

13. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 
„Dzień Dziecka u Bercika” 720,00 zł 

14. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 
„Chlebowa chata” 828,00 zł 

15. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 
„Impreza świąteczna – Mikołajki” 495,00 zł 
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Dotacje przyznane zostały na podstawie następujących przepisów prawa: 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 sierpnia 1997 rok  (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze . zm.); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej (Dz. U. 04.63.587); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 

 

2 ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW 

2.1 W marcu 2012 r. Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu wspólnie z Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych z Rybnika zorganizował cykl szkoleń z zakresu programu 

DZIAŁAJ LOKALNIE –szkolenia odbyły się: 23.03.2012 w Lubomi, 27.03.2012 

w Rydułtowach, 29.03.2012 w Wodzisławiu Śląskim, 30.03.2012 w Gorzycach. 

2.2 16 kwietnia 2012 r. Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu zorganizował szkolenie pt. 

„Doktrynalne oraz prawne aspekty ochrony zabytków”, które poprowadził Dyrektor 

Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Jacek Owczarek. 

2.3 Dnia 18 października w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie 

z organizacjami pozarządowymi, podczas którego konsultowano projekt „Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2013 r.” 

2.4 11 grudnia 2012 r. w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego” Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu wraz z Liderem projektu-Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika zorganizował szkolenie dotyczące 

przygotowania i wypełniania ofert konkursowych składanych w ramach otwartych 

konkursów ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego –zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

3 KONSULTOWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 

2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2012 r. konsultowano z organizacjami pozarządowymi następujące projekty uchwał Rady 

Powiatu: 

3.1 Uchwała nr XV/179/2012  dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego. 

3.2 Uchwała Nr XVI/182/2012 z dnia 29 marca 2912 r.  w sprawie nadania statutu 

samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.   

3.3 Uchwała nr XVI/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. 

3.4 Uchwała nr XVI/186/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie aktualizacji Strategii 

Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008-2015. 

3.5 Uchwała nr XVI/190/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuniecie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu. 

3.6 Uchwała nr XVII/195/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

3.7 Uchwała nr XVII/196/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia przepisów 

porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest 

Powiat Wodzisławski.  

3.8 Uchwała nr XVII/197/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego. 

3.9 Uchwała nr XVII/198/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu powołania 

członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. 
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3.10 Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wodzisławski- projekt uchwały był konsultowany w kwietniu 2012 r., lecz uchwała nie została 

podjęta.  

3.11 Uchwała nr XIX/222/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia sposobu 

ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym 

przewozie osób , dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski. 

3.12 Uchwała Nr XXII/231/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVI/182/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania 

statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

3.13 Uchwała Nr XXIV/252/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego. 

3.14 Uchwała Nr XXV/262/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

3.15  Uchwała  Nr XXV/265/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie 

określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 

aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. 

3.16 Uchwała nr XXV/266/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.” 

3.17 Uchwała Nr XXVII/281/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

W związku z powołaniem dnia 26 września 2012 r. przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim od października 

2012r. projekty uchwał były również konsultowane  z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego.  
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4 INNE FORMY WSPÓŁPRACY 

 

4.1 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi poprzez  udział przedstawicieli NGO w Powiatowej Radzie 

Zatrudnienia. W 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które 

dotyczyły m.in.: zaopiniowania kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na 

finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia na rok 2012, wydania opinii 

w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

powiatu wodzisławskiego w roku szkolnym 2012/2013, wydania opinii w sprawie 

umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.   

4.2 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych jest ciałem opiniodawczym                       

i doradczym władz powiatu, funkcjonującym w oparciu o ustawę o rehabilitacji 

i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz stosowne przepisy wykonawcze. Kadencja 

Rady trwa 4 lata, a do zakresu jej działania należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć 

zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie 

projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich 

skutków dla osób niepełnosprawnych. 

4.3 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu na bieżąco aktualizuje zakładkę na stronie 

internetowej Powiatu dla organizacji pozarządowych pn. ”ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE NGO”. W zakładce publikowane są m.in. informacje na temat 

otwartych konkursów ofert na zadania publiczne, projekty aktów prawa miejscowego, które 

podlegają konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, roczny Program współpracy oraz 

sprawozdania z realizacji Programu. W zakładce znajduje się również dokument pn.: 

„Wykaz organizacji na terenie powiatu wodzisławskiego”, gdzie podane są dane 

teleadresowe organizacji z terenu powiatu wraz z krótką informacją na temat 

podstawowych celów działania. W zakładce można również znaleźć informacje na temat 

posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląski-

gdzie zamieszczane są protokoły ze spotkań ora opinie do projektów uchwał. 

4.4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów i jego Biuro stale współpracują z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego- m.in. 
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z Federacją Konsumentów z Warszawy, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich 

z Warszawy oraz ze Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów z Torunia. 

4.5 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu  Śląskim realizując zadania z zakresu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych skierował w 2012 r. 10 osób na staż do organizacji 

pozarządowych. 

4.6 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu w 2012 r. przekazał materiały informacyjno-

promocyjne Powiatu Wodzisławskiego m.in. takim organizacjom pozarządowym jak:  

PTTK Radlin, Stowarzyszenie Integracji Europejskiej, OSP Wodzisław-Zawada, PTTK 

Wodzisław, KTK „SOKÓŁ” Radlin, KS „FORMA” Wodzisław, Miejski Klub HDK PCK 

Rydułtowy, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP o. Wodzisław, Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Ziemi 

Wodzisławskiej, Miejski Klub HDK PCK Pszów, Polski Związek Działkowców ROD 

„Gajówka”. 

 

5 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim została 

powołana przez Zarząd Powiatu uchwałą Zarządu  Powiatu Wodzisławskiego nr 528/2012  

dnia 26 września 2012 r.  W skład Rady weszło 2 przedstawicieli Rady Powiatu 

Wodzisławskiego- Dawid Topol oraz Teresa Glenc, 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego- Dariusz Prus, Andrzej Korbica oraz Barbara Jasińska-Musik oraz 

5 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego- Arkadiusz 

Skowron- Stowarzyszenie „Moje Miasto”, Anna Białek – Fundacja „Wspólnota Dobrej 

Woli”, Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim,  Stanisław 

Gorzawski – Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Izabela 

Kalinowska – Stowarzyszenie Nasz Wodzisław. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada 

wybrała Przewodniczącego, którym został Arkadiusz Skowron, Wiceprzewodniczącą- 

Teresę Glenc oraz Sekretarza- Barbarę Jasińską- Musik.   

 Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju, 

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 

organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii 

w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez 
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organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 

publicznych. 

W okresie od dnia powołania Rady-tj. od dnia 26 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 

r. odbyły się 4 posiedzenia PRDPP- 2.10.2012, 18.10.2012, 15.11.2012, 11.12.12.W tym 

czasie Rada wydała opinie pozytywne do 4 projektów uchwał, które są aktami prawa 

miejscowego oraz pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 

r.” Rada zapoznała się również z kwestią najmowania lokalu przez stowarzyszenie –Polskie 

Towarzystwo Kulturalne- Młodzieżowy Ośrodek-Flota Młodych-Port Wodzisław Śląski od 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Członkowie PRDPP uczestniczyli również 

dnia 18 października 2012 r. w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, podczas którego 

konsultowano projekt „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku  na 2013 r.” 

 

6 REALIZACJA PROJEKTU „INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ 

SUBREGIONU ZACHODNIEGO” 

Od 1 listopada 2012 roku do 31 lipca 2015 roku Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt pn.: „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, 

Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Powiatem Rybnickim, 

Miastem Rybnik, Powiatem Raciborskim oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej 

z subregionu zachodniego poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii 

społecznej i osobom fizycznym zainteresowanym działalnością  w podmiotach ekonomii 

społecznej. Powiat Wodzisławski jako Partner w realizacji projektu  jest odpowiedzialny za 

prowadzenie doradztwa bieżącego, promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze 

ekonomii społecznej oraz prowadzenie działań informacyjnych. 

Z działalności Inkubatora mogą korzystać podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej 

m.in. organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego – stowarzyszenia, 

kluby, fundacje, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje 
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kościelne, spółdzielnie pracy, koła gospodyń wiejskich oraz osoby indywidualne 

zainteresowane założeniem takiej organizacji. 

Organizacje mogą korzystać z pomocy w zakresie m.in. zakładania podmiotów, formalno-

prawnych aspektów funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej, zarządzania organizacją, 

pozyskiwania źródeł finansowania działalności czy przygotowania i rozliczania projektów 

społecznych. Beneficjenci biorą udział w szkoleniach oraz korzystają z porad 

specjalistycznych, np. księgowych, marketingowych czy też prawnych. 

Organizacje mogą również bezpłatnie skorzystać, m.in. z: kserokopiarki, sprzętu 

komputerowego czy Internetu, które są dostępne w Inkubatorze zlokalizowanym w budynku 

Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a.  

 

7 WYNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

Zgodnie z Rozdziałem X. „Sposób oceny realizacji programu” otrzymano następujące wartości 

realizacji Programu w 2012 roku: 

 Ilość ogłoszonych konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2012 r. – 2 

 Ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert-41 

 Ilość dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego 

(w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19 a ustawy)- 19 

 Ilość przeprowadzonych szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie 

doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji-4 

 Ilość skonsultowanych z organizacjami aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących statutowej działalności tych organizacji-17 

 Ilość działających wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym 

i inicjatywnym utworzonych przez Zarząd Powiatu- 3 
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